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Почуття, що сповнюють серця
Радісно
зустріла столиця сяться реактивні винищувачі.
Сорок років тому, 5 травня служить радянському народові, нашої Батьківщини — Москва
Парад триває. Колону вій всіх радянських людей, де
1912 року, вийшов у світ пер великій справі комунізму. В міжнародне свято трудящих. В ськових моряків змінюють кур монстранти висловлюють у ві
ший номер масової більшови жодній капіталістичній країні урочисто святковому вбранні санти Московського Червоно- тальних вигуках, якими не
цької газети «Правда». Вона нема і не може бути такої сво Красна площа. Па трибунах прапорного піхотного училища, впинно оголошується широка
була створена за вказівкою боди друку, як в СРСР; в жод члени ЦК ВКП(б), депутати Вер прикордонники. Потім появля площа:
В. І. Леніна, з ініціативи Й . В. ній країні не виходить такої ховної Ради СРСР, депутати ються найбільш юні учасники
— Слава партії Леніна —
Сталіна. Під керівництвом то кількості газет для робітників Верховних Рад союзних респуб параду— суворовці і нахімовці. Сталіна!
вариша Сталіна був підготов і селян, як у нас. Наші газети лік, міністри, Герої Радянського Через площу проходить кінно
— Хай живе товариш Сталін!
лений перший номер газети.
провидять всю свою роботу при Союзу і Герої Соціалістичної та, піхотинці роблять свій марш
— Товаришеві Сталіну— ура!
Вихід масової більшовицької активній участі самих робіт Праці, лауреата Сталінських на машинах.
Тисячі людей виголошують
газети «Правда" був с иравжнім ників, селян, радянської інте премій, передові люди промис
На площу вступають частини слова глибокої подяки героїч
святом трудящих. На честь по лігенції.
ловості, будов і транспорту, нау сталінської артилерії. Повз три ній партії комуністів, Радян
яви «Правды« було вирішено
У. відміну від буржуазних ки, техніки, культури, майстри буни проходять знамениті «ка ському
урядові,
товаришеві
вважати 5 травня Днем біль газет, які роздувають за указ соціалістичного землеробства, тюші», грізн і самохідні гарма Сталіну за батьківське піклу
шовицької преси. Цей день кою американських імперіаліс генерали, адмірали і офіцери, ти, важкі танки «ИС».
вання про благо і щастя народу.
став у нашій країні бойовим тів пропаганду нової світової а також іноземні гості.
6 годин тривав святковий
Парад закінчено. В ін ще раз
оглядом сил радянської преси, війни, комуністична преса ви
На самій площі і прилеглих наочно продемонстрував могут похід москвичів. Понад мільйон
яка веде безустанну боротьбу ступає за мир і дружбу між
до неї вулицях вишикувались ню силу великої радянської дер чоловік взяли участь у демон
за торжество комунізму.
народами, є вірним поборником готові до параду війська.
жави— оплоту миру в усьому страції.
За роки радянської влади справи миру в усьому світі.
О 10 годині вечора на ознаме
Погляди присутніх звернуті світі.
преса в нашій країні виросла
Великі і відповідальні зав до ленінського Мавзолею. По
нування Першотравня в Москві
в могутню силу. В С Р С Р ви дання стоять перед більшови
проведено салют двадцятьма
площі лунає грім оплесків. На
дається понад 8.000 газет з цькою пресою. Наші газети
Демонстрацію трудящих від артилерійськими залпами.
трибуну Мавзолею піднімається
разовим тиражем близько 40 покликані на своїх сторінках товариш Й. В. Сталін, товари криває колона знатних москви
мільйон ів примірників. Газети роз’яснювати політику партії і
ші В. М. Молотов, Г. М. Ма чів, які супроводжують прапор
виходять мовами всіх народів Радянського уряду, виховувати
Військові паради і святкові
ленков, Л. П. Берія, К . Є. Московської Ради.
Радянського Союзу.
трудящих в дусі радянського Ворошилов, А. І. Мікоян, М. О.
Появляються піонери. В ід демонстрації трудящих відбу
Більшовицька преса глибоко патріотизму і дружби народів,
Булганін, Л. М. Каганович, колони відділяється учениця лися також у Ленінграді, Києві,
ідейна, правдива, с п равді на мобілізувати їх на успішне
А. А. Андрєєв, М. С . Хрущов, першого класу 612-ї серед Мінську, Тбілісі, Ризі, Талліні,
родна. Вона є найсильнішою, виконання всіх завдань дер
О. М. Косигін, М. М. Шверник, ньої ш коли Віра Кондакова. Кишиневі, Ташкенті, Ашхабаді
найгострішою зброєю
нашої жави.
М. А. Суслов, Н . К. Понома Вона збігає на трибуну Мавзо і інших містах країни. В об
партії. Більшовицька преса ви
Стінні колгоспні газети — ренко, М . Ф. Ш к ірятов.
лею,
підходить до Йосифа становці великого патріотичного
ступає як колективний пропа бойовий загін нашої преси.
Товариш Сталін тепло і В іссаріоновича Сталіна і під піднесення святкували Перше
гандист, агітатор і організатор Вони покликані на яскравих
сердечно вітає присутніх на захоплені оплески всіх присут Травня трудящі Тахіа-Таша,
мас. Вона безустанно несе в прикладах місцевого життя ши
площі. Довго не стихає захоп ніх підносить йому букет квітів. Нової Каховки, будівники Вол
широкі маси ідеї Леніна — роко висвітлювати соціалістич
лена овація на честь товариша
По площі проходять демон го-Донського каналу, СталінСталіна, згуртовує наш народ не змагання трудівників сіль
градської ГЕС.
Сталіна, на честь керівників странти всіх районів столиці.
на боротьбу за
здійснення ського господарства за підви
Разом з усім радянським на
парт ії і уряду.
Над ї х колонами — любовно
великих завдань комуністично щення врожайності всіх куль
10 годин ранку. З Спаських прикрашені квітами портрети родом урочисто відзначили Пер
го будівництва. На прикладі тур, всемірне збільшення гро
воріт Кремля виїжджає Маршал В. І. Леніна, Й. В . Сталіна, шотравневе свято трудівники
преси СРСР і ї ї багатющого мадського поголів’я худоби і
Радянського Союзу Л. О. Гово керівників партії і уряду. Вся колгоспних полів.
досвіду
вчаться
працівники зростання ї ї продуктивності,
Святкування 1 Травня перет
ров, який приймає парад. Піс площа від краю до краю ви
преси країн народної демо за дальше зміцнення і всебіч
ля прийняття рапорту від коман блискує, переливається яскра ворилось по всій країні в мо
кратії.
ний розвиток громадського гос дуючого парадом генерал-пол вими барвами травневого свята. гутню демонстрацію незламної
Більшовицька преса є могут подарства колгоспів. Колгоспна
— Під прапором Леніна, під морально - політичної єдності
ковника П. А. Артем'єва і об’їз 
ньою зброєю партії в боротьбі преса повинна стояти на варті
ду військ, він піднімається на проводом Сталіна — вперед, до трудящих нашої Батьківщини,
за всесвітньоісторичні перетво Статуту сільськогосподарської
їх найглибшої любові і відда
трибуну Мавзолею і звертається перемоги комунізму!
рення нашої країни. На її артілі.
Ці слова заклику Централь ності партії більшовиків, Ра
з промовою до воїнів Радян
сторінках відбитий героїчний
Ц і завдання стінні газети ської Армії, до трудящих нашої ного Комітету ВКП(б) накрес дянському урядові, великому
літопис боротьби радянського зможуть успішно виконати тіль
країни, до зарубіжних гостей. лені на багатьох транспаран Сталіну, їх беззавітної ріши
народу за перемогу соціалізму. ки в тому разі, якщо партійні
Після подачі команд почи тах і плакатах, які несуть мості зміцнювати справу миру,
Наша преса запалювала радян організації повсякденно пода
спрямувати всі свої сили, всю
нається парад. У рочистий марш демонстранти.
ських людей на великі подвиги ватимуть їм допомогу, керува
відкривають слухачі ві йськових
Мальовничі панно і плакати творчу енергію на досягнення
в священн ій боротьбі за честь тимуть і спрямовуватимуть їх
академій. Над площею показа розповідають про успіхи, здо нових перемог у комуністично
і незалежність соціалістичної діяльність. Перед стінними га
лись могутні повітряні кораблі. буті трудящими Радянського му будівництві.
Батьківщини.
зетами, я к і перед усією біль З величезною швидкістю проно Союзу за минулий рік.
(ТАРС).
У післявоєнні роки радян шовицькою пресою, стоїть зав
ська преса і ї ї багатомільйон дання сміливо розвивати кри
на армія авторського активу, тику і самокритику, рішуче
ПЕРШОТРАВЕНЬ
Перевиконують денні завдання
робітничих і с ільських корес боротися проти пережитків ка
У НОВО-МИРГОРОДІ
Колгоспники нашої рільничої нують завдання С. Врадій,
пондентів допомагали партії ор піталізму в свідомості людей,
Трудящі нашого району уро бригади працюють у тісній Г.
Флоретова. Відзначилась
ганізувати всенародне соціаліс проти старого, косного, відста чисто відзначили міжнародне співдружності з механізаторами
ланка Ольги Флорі. Зараз ми
тичне змагання за дострокове лого, зміцнювати і розширяти свято трудящих—Перше Травня. бригади № 10 Панчівської МТС. організували старанний догляд
виконання п 'ятирічки. Наша свої зв’язки з масами. Завдання
В Ново-Миргороді ще з ран Хлібороби і механізатори від посівів цукрових буряків, яких
преса активно бореться за нові первинних партійних організа ку 1 травня лунали пісні, ма значили свято
Першотравня посіяли 92 гектари.
досягнення промисловості, сіль цій, редколегій стінгазет — бе йоріли червоні прапори. У новими стахановськими показ
Н. ЛЯГУЛ,
ського господарства, соціаліс зустанно виховувати робітничих міському парку відбулась де никами у роботі.
бригадир рільничої бригади
тичної культури, за створення і сільських кореспондентів, під монстрація і мітинг.
На 120— 140 процентів вико
№ 1 колгоспу імені Сталіна.
гігантських каналів і гідро вищувати ї х роль у боротьбі
Від райкому КП(б)У з Пер
електростанцій, за перетворення за нове, комуністичне.
шотравневим привітанням вис
природи, за втілення в ж иття
День більшовицької преси — тупив секретар райкому КП(б)У
Тракторам — повну навантаженість
великих сталінських накрес всенародне свято, бойовий огляд т. Карлюк С. М.
Більше простоюють, ніж пра
Ще жодного разу не виконав
лень про будівн ицтво кому преси партії Леніна— Сталіна,
На мітингу також виступили цюють трактори бригади № 10 змінної норми трактор «У-2».
нізму.
яка веде наш народ до тор тт. Рак ітянська Н . В.— секре з Ново Миргородської МТС, де Причина цього в тому, що прав
Більшовицька преса вірно жества комунізму.
тар райкому ЛКСМУ, Ткачен бригадиром Дмитро Ткаченко. ління колгоспу імені Чапаєва

Світлова газета „Новини тижня “
Вийшов п'ятий номер район
ної світлової газети"Н
н
и
в
о
тиж ня" , п рисвячений Дню біль
шовицької преси . В номері
розповідається про досвід ро

боти редколегій стінгазет кол
госпу імені Молотова, П анчів
ськ ої
МТС, к олгоспу і мені
Куйбишева, про кращих сілько
рів райгазети.

ко Д. О.— воєнком Ново-Мирго
родського району, Кумпан Г .—
вихованка дитячого будинку та
і нші.
Після мітингу слухачі пед
училища показали на стадіоні
фізкультурні вправи та відбуло
ся народне гуляння.

Так, нещодавно із-за несп
равності фільтрів вийшов з ладу
потужний трактор „С-80" . Та
цс мало турбувало бригадира,
трактористів тт. Лима рського
і Я ценка. Не дивлячись на те,
що фільтри є в МТС, трактор
простояв дві доби.

не виділило постійних причіп
лювачів .
Ці недоліки треба негайно
ліквідувати, забезпечити трак
торам навантаження на повну
потужність, не допускати жод
ної години простоїв.
Сількор П. ТУПАЛЕНКО.

4 травня 1952 р.

З А СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ

2.

Наш досвід випуску стінгазет
Великі і відповідальні зав
дання стоять перед стінною
пресою машинно - тракторних
станцій. Вона повинна допома
гати партійним організаціям
виховувати маси механізаторів
у дусі комуністичного ставлен
ня до праці, згуртовувати їх
навколо більшовицької партії,
навколо чергових завдань, то
стоять перед соціалістичним
сільським господарством.
При Панчівській МТС вийшов
сьомий номер стінгазети «За
сталінський урожай». Весь він
присвячується показові дійо
вості соціалістичного змагання
тракторних бригад, ремонтників
майстерні. Редколегія старанно
готувала цей номер, заздалегідь
склала його план. Над усією
сторінкою ми написали яскра
вими ф арбами закликаючий ло
зунг: "Ш ирше розмах соціаліс
тичного змагання на весняних
польових роботах!".
Передову статтю присвятили
підсумкам передтравневого со
ціалістичного змагання меха
нізаторів, в окремих статтях і
замітках самі механізатори роз
повіли про досвід своєї роботи,
я к вони домоглися хороших
показників у змаганні, які в
них плани на майбутнє. При
цьому велику увагу звернуто
на те, як трудівники полів
борються за виконання почес
них зобов'язань по вирощенню

А К Т И В НИЙ
Сафрон Федорович Байбороша
працює головою виконкому Мар
тоноської сільської Ради депу
татів трудящих. К ілька років
перебуває він на цій почесній
посаді. Високе довір'я народу
т. Байбороша виправдовує з
честю.
В польових станах рільничих
і тракторних бригад, на кол
госпних фермах часто можна
бачити т. Байборошу, який бе
сідує з колгоспниками про ж ит
тя рідної Батьківщини, про

високих урожаїв, взятих у листі
до великого вождя Й. В. Сталіна.
В цій же стінгазеті гострій
критиці було піддано роботу тих
механізаторів, які не викону
ють норм виробітку, не вико
ристовують наявних можливос
тей підвищення продуктивності
машин.
Свою роботу редколегія пла
нує на кожний місяць. В пла
ні намічаємо найважливіші пи
тання, які слід висвітлити в
ближчий час, хто з членів ред
колегії відповідає за підготовку
тої чи іншої статті.
Повсякденно редколегія від
чуває допомогу і керівництво
з боку первинної парторганіза
ції МТС, яка на своїх зборах
часто обговорює питання про ро
боту низової преси, затверджує
плани, вказує, як краще орга
нізувати випуск чергового но
мера. 10 разів на місяць ред
колегія випускає сатиричний
додаток «Перець», я к ий корис
тується великим успіхом серед
механізаторів.
Готуючи кожний номер, ред
колегія стінгазети спирається
на широкий авторський актив,
залучає до участі у випуску
газети якомога більше число
передових трактористів, брига
дирів, робітників-ремонтників.
Гр. ГУЦ,
член В К П(б), редактор стін 
газети „За сталінський уро
жай" Панчівської М ТС.

СІЛЬКОР
події за рубежем. Ряд бесід про
величні будови комунізму він
провів у клубі.
С. Ф. Байбороша— активний
сількор районної газети «За
соціалістичну перебудову». Він
систематично надсилає до ре
дакції листи, в яких пише про
досвід роботи передових кол
госпників і механізаторів, гост
ро критикує недоліки, що ма
ють місце в роботі бригад, ферм,
окремих колгоспників.
І. МИРОНЕНКО.

Будови комунізму — всенародна справа
ЗАКІНЧУЮТЬ
ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

В район будівництва греблі Каховської Г Е С прибувають по
тужні механізми.
На знімку: земснаряд на Дніпрі біля створу греблі між селами
Ключевим і Козацьким.
Фото А. Фатєєва (Пре
с к л іш е Р А Т А У ).

Х іб а це вечір м о л о д і?
В дні свята біля районного
Будинку культури можна було
побачити рекламу, яка спові
щала, що 2 травня відбудеться
вечір молоді. І цілком природ
но, що на цей вечір прийшли
юнаки і дівчата Ново-Миргорода
і навколишніх сіл, інтелігенція,
робітники і службовці.
Святково настроєна молодь
чекала ідейно насиченого, ці
леспрямованого і веселого ве
чора, на якому можна було б
послухати пісень про мир і
щастя радянських людей, про
їх любов до партії і рідного
Сталіна, переглянути скетчі, по
слухати декламації і, безумов
но, потанцювати. Та цього не
сталося.
Замість вечора молоді відбу
лися...танці. Працівник Будин
ку культури т. Мартинов без

кінця тягнув на баяні том ні
танго та заяложені фокстроти,
якими характеризується роз
тлінна культура буржуазного
Заходу. Інколи його «підміняв»
сам директор Будинку культу
ри т . Розгон. Вони рідко грали
російські і українські народні
танці.
Організатора цього «вечора»
т. Розгона мало цікавила ідей
ність, його цікавила виручка.
Він навіть не зупинився перед
тим, щоб солідну дозу пошлості
та халтури замаскувати бага
тообіцяючою рекламою.
Факт влаштування безідей
ного, халтурницького «вечора
молоді» у святкові дні можна
пояснити не чим іншим, я к по
літичною короткозорістю праців
ників Будинку культури.
П. МОРОЗ.

Не б о р ю т ь с я з д о в г о н о с и к о м
Погано організували боротьбу
з буряковим довгоносиком у
третій рільничій бригаді кол
госпу імені Молотова, де бри
гадиром т. Стеценко.
Торішні бурячища своєчасно

не були обкопані. Канавки не
обприс кувалися отрутохіміката
ми. Саме внаслідок цього дов
гоносик пошкодив коло двох
гектарів посівів буряків.
Ланкова М. ЖОВНА.

Гурток по вивченню історії
ВКП(б), що працює при Короб
чинській територіальній партор
ганізації, закінчує вивчення
програмового матеріалу. Пропа
гандист т. Тупаленко, подаючи
матеріал, широко користується
працями класиків марксизмуленінізму Маркса, Енгельса,
Леніна і Сталіна.
Добре засвоїли пройдений
матеріал слухачі гуртка тт. Сос
новська, Магеровський, К ітора
га, Шведова та інші. Вони
старанно і наполегливо працю
вали і працюють над підвищен
ням свого ідейно-теоретичного
рівня.
Ці товариші, крім наполег
ливої роботи над собою, прочи
тали в гуртку кілька рефератів.
Так, т. Магеровський підготував
і прочитав слухачам реферат
«Праці Й. В. Сталіна з питань
мовознавства». Читали рефера
ти також і інші товариші.
В літній час учителі— слухачі
цього гуртка самостійно працю
ватимуть над вивченням окре
мих теоретичних праць В. І.
Леніна та Й. В. Сталіна.
Сількор М. ДАНІЛОВ.

ПОРУШУЮТЬ
ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ
Чесні колгоспники зараз на
пружено працюють у полі, за
кладають міцну основу високої
врожайності. Недарма в нашому
народі поговірка пішла, що
весняний день— рік годує.
Та цього не скажеш про дру
ж ину секретаря парторганіза
ції артілі імені Чкалова Ганул
Віру Юхимівну. Вона в ці важ
ливі для колгоспу дні весь час
порається на своїй садибі, ко
ло свого городу. Сівба в кол
госпі не стосується її. Дуже
прикро, що так говорити дово
диться саме про дружину сек
ретаря парторганізації.
Не ходять на роботу і дру
ж ина бригадира 1 рільничої
бригади нього колгоспу Скрип
ник Ганна Федорівна і дружи
на тракториста Заїка Олександ
ра Миколаївна та інші. А прав
ління артілі ї м потурає.

них ланкою буряків становить році 14 ланок радгоспу нако
17,6 процента.
пали по 300 центнерів коренів
З 7,75 гектара ми зібрали і з гектара, а Травневий відді
II. Догляд за посівами, підсумки
здала на завод 7.958 центне лок, де я працюю, з площі
Ми завжди додержуємо прави ще по 3 цнт су перфосфату і по рів буряків— по 1.027 центне 107 гектарів накопав у серед
П. БУРКО,
ла: всі агротехнічні заходи про центнеру аміачної селітри.
рів з гектара. З окремих діля ньому по 400 центнерів коренів
голова сільради.
водити своєчасно і в стислі стро
Велику загрозу для врожаю нок урожай з гектара становив з гектара. Ці цифри показують,
к и. Багато поп рацювала ланка являла жарка погода, що вста до 1500 центнерів. З зібрано які величезні резерви підви
під час догляду за посівами. новилася в липні. За рекомен го нами врожаю можна вигото щення врожайності буряків має
ВІДРЕМОНТУВАТИ
Ми провели три глибоких роз дацією вчених і агрономів ланка вити 1.146,7 центнера цукру, наше соціалістичне землероб
ЛИСТОК
пушування , п 'ять розпушувань вирішила застосувати новий у 320 центнерів кормової патоки ство. Привести їх в рух— зав
На території колгоспу «Пе
сапами, три підживлення міне наших умовах агротехнічний і 6.605 центнерів жому. Вало дання всіх буряководів.
ремога», Пурпурівської сільра
ральними добривами. Тим-то прийом— мульчування. На всій ва продукція ланки в оптовоНаша ланка складається з ди, протікає невелика річка.
буряки добре засвоювали доб ділянці в міжряддя і рядки відпускних цінах становить 225 12 чоловік. Всі ми працюємо Через неї був місток, я кий
рива, утворивши великі корені згори внесли (розсипали) си- тисяч карбованців.
самовіддано, систематично пе з’єднував хутір Дуково з се
пець-перегній з розрахунку 10
правильної форми.
Високий урожай з лишком ревиконуючи норми. На зби лом Пурпурівка. Зараз він зруй
П ерше глибоке підживлення тонн на гектар. Це врятувало окупив усі великі затрати пра ранні буряків, наприклад, кож нувався. Це завдає багато не
зробили на початку червня на наші буряки. Шар перегною не ці і коштів на удобрения. Со на з нас виконувала до чоти приємностей мешканцям хутора
глибину 8 — 10 сантиметрів. давав сонцю і суховіям висуши бівартість центнера буряків, ви рьох норм за день. Робітниці і особливо учням. Під час по
В несли на гектар по 2 цнт су  ти грунт.
рощеного ланкою, в два рази ланки внесли великий вклад у водей або великих дощів во
Копання буряків закінчили нижча, ніж у цілому по рад справу зміцнення нашої люби ни не мають змоги відвідувати
перфосфату, по центнеру ам і
ачної селітри і по 0,3 центне 30 жовтня. Очищені корені госпу.
мої Батьківщини. Кожний тру школу.
ра хлористого калію. Друге під без затримки відправляли на за
Високо оплачено працю чле довий день нашої робітниці
Та це, на жаль, мало тур
живлення проводилося в сере вод. Середня вага кореня ста нів ланки. За перевиконання дав у середньому два пуди цук бує голову сільради тов. Крив
дині червня на глибину 12 — новить 1,1 кілограма. Багато плану врожайності зернових і ру для країни.
цову та голову артілі «Пере
14 сантиметрів. На гектар вне коренів важили по 3— 3,5 кг, а технічних культур ланка одер
На досягнутому ми не зупи мога» т. Неживенка. Вони не
кілограмів. жує 8 центнерів зерна, 48 цент няємося — так учить товариш раз обіцяли відремонтувати цей
сли по 3 центнери су перфосфа деякі і по 7 – 8
ту, по центнеру аміачної селіт
У окремих буряководів досі нерів цукру і премію грішми Сталін. Будемо боротися за ще місток, але далі обіцянок не
ри і по 0,5 центнера калійної існує хибна думка, що великі в розмірі 17.800 карбованців. вищі врожаї.
йдуть.
М. ГЕТА,
Відрадним є той факт, що в
солі. Третє п ідживлення зроби корені менш цукристі. Практи
Учні 6 класу Пурпурівської
Герой Соціалістичної Праці,
семирічної школи.
ли після роз микання рядків, на ка нашої ланки с простовує це радгоспі рік у рік підвищує
ланкова Червоноармійсько 
прикінці першої декади липня. твердження. За даними лабора ться врожайність, зростає число
го бурякорадгоспу, Полтав
Цього разу внесли на гектар торії заводу, цукристість зда майстрів бурякосіяння. В 1951
ТВ О редактора Р. БАГЛЮК.
ської області.

1027 центнерів буряків з гектара
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